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Mossig Nieuws no. 30               27 november 2022 

Nieuwsbrief van de Mossenwerkgroep van de KNNV Alkmaar - Den Helder 
 

Noordhollands Duinreservaat 
Het was best wel fris op 11 november. Toch was er een leuke 
opkomst om weer een rondje door de duinen te maken. We 
vertrokken vanaf de parkeerplaats aan de Oldenborgweg. In het 
open duin vonden we al snel groot en klein duinsterretje en 
algemene soorten als gewoon gaffeltandmos, gewoon 
laddermos en zandhaarmos. Hiertussen groeiden maar liefst 
zeven verschillende Cladonia soorten, waaronder sierlijk 
rendiermos en frietzakbekermos. 
 
Verder vonden we karakteristieke soorten voor kalkrijke duinen, zoals kalksmaltandmos, groot 
vedermos en hakig kronkelbladmos. Tenslotte is het duintrapmos het vermelden waard. 
 
We doken nog even een bosje in, wat soorten als soorten als helmroestmos en boomsnavelmos 
opleverde. Een paar takken waren mooi begroeid met melig takmos en eikenmos. 
 
In totaal kwamen we zo’n vijfenveertig verschillende mossen en korstmossen. Ruw heidestaartje en 
duintrapmos waren volgens de NDFF Verspreidingsatlas nog niet bekend uit het betreffende 
kilometerhok. 
        

De tijd van de mosschijfjes is 

ook weer aangebroken. 

pluimstaartmos 

zandhaarmos 
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kalksmaltandmos 

duintrapmos tussen gewoon gaffeltandmos melig takmos 
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Via de mosmail van de BLWG werd een interessant bericht van Hans de Bruijn gedeeld over 
kalkeendagsmos: 
 
Is Ephemerum recurvifolium (kalkeendagsmos) echt zo zeldzaam en gevoelig? 
De laatste jaren heb ik in Zeeland met enige regelmaat Ephemerum recurvifolium (kalkeendagsmos) 
gevonden. Die soort geldt in Nederland als 'zeer zeldzaam' en staat op de Nederlandse ('gevoelig') en 
Europese ('rare') rode lijsten. 
 
Bij een bliksemonderzoek naar begraafplaatsen op Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland) in 2020 vond ik 
het mos binnen een paar weken op zes plaatsen. (Op sommige 'plaatsen' ging het om enkele tientallen 
of honderden waarnemingen.) Uit de hele provincie Zuid-Holland was er voordien niet één waarneming 
bekend. 
 
De laatste weken tikt het in Zeeland opnieuw aan, en een paar 
dagen geleden heb ik, vrolijk fluitend per fiets de grens 
overstekend, tot mijn verbazing de eerste vondst gedaan in 
Vlaanderen. 
 
De Vlamingen vroegen of ik daar wat over wilde schrijven voor 
hun blad Muscillanea en dat wilde ik. Eén van hen, 
nieuwsgierig geworden, ging, al vóór de publicatie, met mijn 
verhaal op pad en deed (één week na de mijne) prompt de 
tweede vondst in Vlaanderen.  
 

Hoe zit het nu met de zeldzaamheid van dit mos? Het heeft 
twee dingen tegen zich: het groeit op klei, waar veel 
natuurliefhebbers niet graag komen, en het is onooglijk klein 
en vraagt erom, over het hoofd te worden gezien. Nadat ik in 
2010 juichend mijn eerste Cololejeunea (wratjesmos) had 
gevonden, bleken opeens al die blauwgroene 'algenplekjes' op 
bomen Cololejeunea's te zijn. Ik heb het sterke vermoeden dat 
voor donkergroene-zwarte 'algenplekjes' op kalkrijke klei iets 
dergelijks geldt. Neem je de tijd (want dat kost het wel) om 
een aantal van die plekjes onder de loep te bekijken, dan 
blijken er nogal wat te bestaan uit protonema van allerlei 
mossoorten, met een beetje (niet eens zo veel) geluk ook van 
Ephemerum recurvifolium. Wat zonder loep niet te zien is: uit 
het (blijvende) protonema groeien minuscule, glimmende 
blaadjes en meestal ook zittende, kogelronde kapseltjes. 

 
Ik wil iedereen vragen: waag ook eens een poging. Kalkeendagsmos is een winterannuel. Wacht er dus 
niet te lang mee. Zoek om te beginnen een oude begraafplaats op kleigrond uit met wat bomen en 
struiken. (Op andere kleiige plaatsen is het mos ook gevonden, maar begraafplaatsen zijn erg in trek. In 
het midden van het land groeit het onder meer op beschadigde plekken in grasdijken.) Zoek naar, voor 
het blote oog, volkomen kale, gladde zwart-groene plekjes. Er mag geen enkele structuur te zien zijn. 
Begeleiders die de weg kunnen helpen wijzen, zijn onder meer Oxyrrhynchium hians (kleisnavelmos), 
Fissidens taxifolius (kleivedermos) en (vooral) Microbryum davallianum s.l. (gewoon wintermos). 
 
Dit eenvoudige recept blijkt inmiddels dus beproefd. 
 
Hans de Bruijn  

foto: www.britishbryologicalsociety.org.uk 
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Komende excursie: vrijdagmiddag 2 december, 13.00 uur, Zwanenwater 
We bezoeken deze middag het Zwanenwater. Omdat de groep niet te groot mag zijn, is het voor deze 
excursie verplicht om vooraf aan te melden. Het lijkt een koude dag te worden, dus warm aankleden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  groen schildmos 

Pieter Korstanje,  
072-5622278, 
06- 55448866 
f2hheipie@hetnet.nl 

 

melige schotelkorst 

Aan de achterzijde van het 

Buitencentrum Schoorlse Duinen is 

de mossentafel weer ingericht. 
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Totaaloverzicht excursie 11 november 2022, NHD vanaf parkeerplaats Oldenborgweg 
 

Bleek dikkopmos Brachythecium albicans 

Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum 

Gedraaid knikmos Bryum capillare 

Grijs kronkelsteeltje Campylopus introflexus 

Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus 

Sierlijk rendiermos Cladonia ciliata 

Kopjes-bekermos Cladonia fimbriata 

Zomersneeuw Cladonia foliacea 

Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata 

Frietzak-bekermos Cladonia humilis 

Vals rendiermos Cladonia rangiformis 

Ruw heidestaartje Cladonia scabriuscula 

Gewoon gaffeltandmos Dicranum scoparium 

Kalksmaltandmos Ditrichum flexicaule 

Eikenmos Evernia prunastri 

Groot vedermos Fissidens adianthoides 

Helmroestmos Frullania dilatata 

Gesnaveld klauwtjesmos Hypnum cupressiforme 

Fijn laddermos Kindbergia praelonga 

Witte schotelkorst Lecanora chlarotera 

Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma 

Gelobde poederkorst Lepraria finkii 

Duintrapmos Lophozia excisa 

Verstop-schildmos Melanelixia subaurifera 

Gewone haarmuts Orthotrichum affine 

Gewoon schildmos Parmelia sulcata 

Groot leermos Peltigera canina 

Rond schaduwmos Phaeophyscia orbicularis 

Kapjesvingermos Physcia adscendens 

Heksenvingermos Physcia tenella 

Rond boogsterrenmos Plagiomnium affine 

Gerimpeld boogsterrenmos Plagiomnium undulatum 

Hakig kronkelbladmos Pleurochaete squarrosa 

Fraai haarmos Polytrichum formosum 

Zandhaarmos Polytrichum juniperinum 

Groot laddermos Pseudoscleropodium purum 

Melig takmos Ramalina farinacea 

Boomsnavelmos Rhynchostegium confertum 

Pluimstaartmos Rhytidiadelphus triquetrus 

Groot duinsterretje Syntrichia ruralis var. arenicola 

Klein duinsterretje Syntrichia ruralis var. calcicola 

Duinkronkelbladmos Tortella flavovirens 

Gewoon muursterretje Tortula muralis 

Groot dooiermos Xanthoria parietina 
 


